
Zápisnica zo zasadnutia Združenia rodičov MŠ Galbavého 
zo dňa 12.09.2018 

 
Dňa 12.09.2018 sa konalo zasadnutie Združenia rodičov MŠ Galbavého, ďalej len 

„ZRMŠG“, IČO: 42136903, so sídlom Galbavého 5, 841 02 Bratislava v Materskej škole na 
Galbavého ulici. Zasadnutie viedla p. Veronika Lučaničová, r.č. 845826/6234, trvale bytom 
Jadranská 2352/65, Bratislava. Zasadnutia sa zúčastnilo 53 členov. 

 
Členovia ZRMŠG zvolili Výkonný výbor v tomto zložení: 

Veronika Lučaničová 
Lucia Gogová 
Pavlína Ďurišová 
Tomáš Buzinger 
Libor Gula 

  
Výkonný výbor jednohlasne odvolal hospodárku združenia p. Evu Vavrincovú, ktorá 

sa na vlastnú žiadosť dobrovoľne vzdala funkcie v ZRMŠG z osobných dôvodov.  
 Výkonný výbor jednohlasne zvolil predsedníctvo ZRMŠG v nasledujúcom zložení: 
Predseda:   Veronika Lučaničová,  

trvale bytom Jadranská 2352/65, Bratislava,  
                    č. OP: EA 785499 
Podpredseda:  Lucia Gogová, 

trvale bytom Landauova 32, Bratislava, 
č. OP: EC 271649 

Hospodár:  Pavlína Ďurišová 
   trvale bytom Brižitská 2854/35A, Bratislava, 
                   č. OP: HE 317019 
 
 Hlasovaním boli vyššie menovaní zvolení do funkcie. Počas hlasovania nikto nebol 
proti a nikto sa nezdržal hlasovania. Funkcie v ZRMŠG sú vykonávané dobrovoľne a bez 
nároku na odmenu.  

Činnosť ZRMŠG je dotovaná z povinných a dobrovoľných príspevkov členov. 
ZRMŠG bolo registrovaným prijímateľom 2% z daní za rok 2017.  

   
 

Príjmy za školský rok 2017/2018 k 31.8.2018 boli v sume 9.411,19 Eur a to 
v tomto zložení: 
- povinné príspevky na pranie bielizne a kultúrne akcie 5.696,00 Eur 
- dobrovoľné príspevky        390,00 Eur 
- 2% z daní       3.325,19 Eur 
 
Výdaje za školský rok 2017/2018 k 31.8.2018  boli v sume 9.012,48 Eur. Finančné 

prostriedky boli použité na tieto účely:  
- detské predstavenia a kultúrne akcie (divadelné predstavenia, karneval so 

šašom Marošom, Mobilné planetárium,...) 
- vybavenie interiéru – hračky, dekorácie, výtvarné pomôcky, rozprávkové 

knihy 
- výlet do Mestečka povolaní a vyhliadková jazda Prešporáčikom 
- hmlovisko s pružnou dopadovou plochou 



- darčeky pre deti – na Mikuláša, na Vianoce, na MDD, pre predškolákov,... 
- úhrada faktúr za pranie a žehlenie bielizne 
- úhrada faktúr za poistenie 
- autobusová doprava na kultúrne akcie 

 
 
Prítomní členovia ZRMŠG odhlasovali výšku príspevku na školský rok 2018/2019. Počas 
hlasovania nikto nebol proti a nikto sa nezdržal hlasovania. Výška príspevku na školský rok 
2018/2019 bude v nasledovnom zložení: 

- povinný príspevok na pranie a žehlenie bielizne 20 Eur 
- povinný príspevok na kultúrne akcie    40 Eur 
- dobrovoľný príspevok 

 
Príspevok musia členovia uhradiť do 30. októbra 2018 na účet ZRMŠG: 
 Číslo účtu: 2554970956 / 0200  (VÚB) 
 IBAN: SK63 0200 0000 0025 5497 0956 
 BIC- SWIFT: SUBASKBX 

Pri platbe poštovou poukážkou prosíme uhradiť aj poštovné v príslušnej výške.  
 
Finančný prehľad o príjmoch a výdajoch za školský rok 2017/2018  je vyvesený na 
informačnej tabuli ZRMŠG.  
 
 
 
 
Zapísala a schválila:  Veronika Lučaničová 
Dňa:              13.09.2018 
 
 
 
  
 
 

 

 


